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Quando nos propusemos a projetar este estudo em meio à incerteza da COVID-19, 
observamos as conversas pandêmicas entre líderes corporativos sobre o papel 
dos negócios no mundo. Diante de uma pandemia verdadeiramente global, a 
COVID-19 aumentou a determinação dos líderes corporativos em resolver 
problemas globais, enfrentar desafios globais, unir-se em torno de valores globais 
e entregar valor global - a partir do foco da Agenda de Davos no capitalismo dos 
stakeholders com base fundamentalmente em “economia global ”a serviço de“ 
pessoas e do planeta”, para o surgimento de estratégias ambientais, sociais e de 
governança (ESG) pelas empresas para promover sua sustentabilidade global e 
impactos sociais.

Ao mesmo tempo, observamos um aumento nas agendas nacionais e na 
competição que os líderes empresariais não podiam ignorar. Mobilizações como 
China Standards 2035, autonomia estratégica europeia, Make in India e Made in 
All of America proliferaram ou se intensificaram, assim como as perguntas sobre o 
desdobramento das cadeias produtivas globais e até mesmo a globalização, 
conforme postulado pelo The Economist e muitos outros. Esta competição do 
século 21 pela soberania e supremacia econômica nacional empurrou os líderes 
empresariais para as linhas de frente geopolíticas como nunca antes. Nós, da 
Weber Shandwick, percebemos um vazio na conversa sobre como essas forças 
globais e nacionais estão se cruzando - ou melhor, colidindo - para redefinir o 
papel dos negócios em uma nova era geopolítica. 

Ou seja, se você é uma marca ou negócio “global” focado em servir a todos os 
stakeholders que importam, o que fazer com o surgimento dos interesses 
nacionais? O seu país de origem também é um stakeholder?

Entre as Cartas aos Acionistas das 10 maiores empresas na lista Global Fortune 
500 de 2021, apenas quatro - duas delas estatais - incluem uma linguagem clara 
sobre os compromissos com seus governos nacionais e metas para políticas.

Era um assunto que implorava por dados. Porque à medida que as empresas 
repensam e reavaliam seu papel em um mundo pós-COVID e na intensificação da 
competição geopolítica, a forma como comunicam seu valor e valores a todos os 
stakeholders relevantes é fundamental.

Portanto, começamos a pesquisar as percepções dos executivos sobre essa 
relação entre uma empresa multinacional e seu país de origem. Perguntamos a 
mais de 1.200 executivos seniores líderes de grandes multinacionais em 12 países 
da Ásia, Europa e Américas o que eles achavam.

Mal sabíamos que iríamos descobrir uma nova dimensão tão poderosa para o 
papel de um negócio global hoje - a importância do país de origem como 
stakeholder.

Estamos entusiasmados em compartilhar nossos achados juntamente com 
princípios sobre como as empresas podem construir resiliência de reputação em 
meio aos riscos e oportunidades deste novo cenário, e como os líderes 
corporativos definem o que significa ser uma empresa global nesta era de 
competição geopolítica do século 21.

Michelle S. Giuda

Vice-Presidente Executiva
Estratégia Geopolítica & Risco, Weber Shandwick

Ex-Assistente do Secretário de Estado
Global Public Affairs, 2018-2020



Weber Shandwick, em parceria com a KRC Research, 
conduziu uma pesquisa multimercado global online entre 
1.217 executivos de empresas multinacionais em 12 países 
entre 18 de fevereiro e 5 de abril de 2021.

O estudo foi realizado com o objetivo de examinar as 
percepções sobre a relação entre uma empresa multinacional 
e seu país de origem, definido como sua sede, assim como 
os riscos e oportunidades de reputação.

Todos os executivos pesquisados são membros da diretoria 
(CEO, CFO, COO, CISO, etc.) ou se reportam diretamente à 
diretoria, lideram empresas multinacionais de grande porte 
que geram um mínimo de $500 milhões em receita anual e 
têm um mínimo de 500 funcionários. No Canadá, México, 
Cingapura e Suécia, os requisitos de receita e tamanho do 
funcionário foram reduzidos para um mínimo de $250 milhões 
em receita anual e um mínimo de 250 funcionários para incluir 
executivos que trabalham em países com empresas de menor 
porte na média, uma vez que menos empresas multinacionais 
estão sediadas lá .

Pesquisamos aproximadamente 100 executivos em cada um 
dos 12 países. Todos os entrevistados vivem e trabalham no 
mesmo país onde sua empresa está sediada e, para a 
maioria, esse também é o país natal.

Esta versão da pesquisa destaca os resultados dos 102 
executivos entrevistados no Brasil.

O que fizemos

3

As Américas

Brasil (102)
Canadá (100)
México (102) 
Estados Unidos (105)

Europa

Alemanha (102)
Suécia (100)
Reino Unido (101) Ásia

China (104)
Índia (100)
Japão (100)
Cingapura (101)
Coreia do Sul (100) 
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País de origem é um dos três principais 
stakeholders de negócios. 

de todos os executivos - 80% dos 
executivos no Brasil - classificam o país de 
origem de sua empresa como um 
stakeholder de alta importância para seus 
negócios, perdendo apenas para os 
clientes e empatado com os acionistas.

A segurança nacional excede a 
diversidade e inclusão em importância, 
além de ESG e mudanças climáticas.

O que vem primeiro - o resultado 
final ou o interesse nacional?

Executivos sentem a 
pressão de assumir posição 
em questões geopolíticas.

de todos os executivos - 90% dos executivos no Brasil -
concordam que suas empresas devem estar preparadas 
para assumir uma posição mais pública sobre questões 
geopolíticas nos próximos cinco anos.

Executivos são despreparados 
para risco geopolítico.

58%

80%
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Em nove dos 12 mercados pesquisados, 
o país de origem está entre os três 
principais stakeholders de alta 
importância entre todos os executivos e 
em segundo lugar no Brasil.

de todos os executivos - 83% dos 
executivos no Brasil - concordam que, 
independentemente dos interesses 
nacionais, uma empresa tem a 
responsabilidade de fazer o que é de 
seu interesse para ter sucesso.

83%
de todos os executivos - 79% dos 
executivos no Brasil - também 
concordam que, em alguns casos, a 
segurança nacional ou os interesses 
econômicos devem vir antes dos 
resultados financeiros.
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87%
74%

de todos os executivos - 78% dos 
executivos no Brasil - afirmam que sua 
empresa é mais reativa do que proativa 
quando o assunto é risco geopolítico.

55%
de todos os executivos - 39% dos 
executivos no Brasil - dizem que o 
Conselho de Administração de sua 
empresa não está bem preparado 
para o risco geopolítico.

56%
de todos os executivos - 74% dos 

executivos no Brasil - classificam a 
segurança nacional como de alta 

importância para as decisões da empresa.

ou menos de todos os executivos - 72% ou menos dos 
executivos no Brasil – classificam inclusão, ESG e 
mudanças climáticas como de alta importância para as 
decisões da empresa. 

50%
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País de 
Origem entre 
os três
Principais
Stakeholders 
de Negócios



Ranked by “Very” Important
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58% de todos os executivos dizem que seu país de 
origem é um stakeholder fundamental - no mesmo nível 
dos clientes e acionistas.

63%

58%

58%

54%

53%

52%

48%

48%

47%

47%

44%

43%

39%

36%

34%

30%

28%

90%

80%

72%

80%

77%

75%

56%

71%

56%

71%

67%

66%

52%

45%

48%

44%

30%

Clientes

País de origem da sua empresa

Acionistas

Parceiros

Comunidade financeira

Fornecedores

Membros do governo e de políticas públicas onde operam

Predominantemente funcionários no país-sede

Membros do governo e de políticas públicas no país-sede

Funcionários em todos os mercados onde operam

Comunidades locais onde operam

Predominantemente cidadãos no país-sede

A mídia/imprensa

Partidos políticos em todos os mercados onde operam

Influenciadores, grupos de defesa ou ativistas

ONGs [Organizações não-governamentais ou sem fins lucrativos)

Líderes religiosos e organizações

Qual a importância de cada stakeholder para sua empresa ao tomar decisões importantes de negócios?

80%
dos executivos no Brasil classificam o 
país de origem como um stakeholder 
de alta importância atrás apenas dos 
clientes (90%) e empatada com os 
parceiros. Eles são os únicos 
executivos, além dos canadenses, a 
avaliar os parceiros entre seus dois 
principais stakeholders.

Total de executivos

Executivos no Brasil



Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura Coreia do Sul Suécia Reino Unido
Estados
Unidos

1. Clientes

2. País-sede

2. Parceiros

4. Comunidade
f inanceira

5. Fornecedores

1. País-sede

2. Parceiros

3. Clientes

4. Acionistas

5. Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas

1.Acionistas

2.País-sede

3.Clientes

4.Parceiros

5.Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas

1.Clientes

2.País-sede

3.Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas 

4.Comunidade
f inanceira

5.Acionistas

1.Clientes

2.Acionistas

3.País-sede

4.Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas 

5.Fornecedores

1.Clientes

2.Acionistas

3.Funcionários 
no país-sede 

4.Parceiros

5.País-sede

1.Clientes

2.Comunidade
f inanceira

3.País-sede

4.Parceiros

5.Funcionários
no país-sede

1.Clientes

2.Acionistas

3.Parceiros

4.Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas 

5.Comunidade
financeira

5. Fornecedores

1.Acionistas

2.Comunidade
f inanceira

3.Fornecedores

4.Clientes

5.Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas 

1.Acionistas

2.Clientes

3.País-sede

4.Fornecedores

5.Funcionários
no país-sede

1.Clientes

2.Acionistas

3.País-sede

4.Comunidade
f inanceira

5. Membros do 
governo e 
elaboradores 
de políticas 
públicas 

5. Parceiros

1.País-sede

2.Acionistas

3.Clientes

4.Parceiros

5.Funcionários 
no país-sede 

5 Principais Stakeholders Classificados como de Alta Importância

Observação: Os stakeholders são apresentados em ordem de classif icação. Quando dois stakeholders estão estatisticamente empatados, elas recebem o mesmo número de classif icação.
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Em nove de 12 mercados, incluindo o Brasil, executivos avaliam 
seus países como um dos três principais stakeholders.



Qual a importância de cada stakeholder para sua empresa ao tomar decisões importantes de negócios?
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Importância do Stakeholder do país de origem

Total Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura
Coreia
do Sul Suécia

Reino
Unido

Estados
Unidos

Alta Importância % % % % % % % % % % % % %

Clientes 63 90 56 60 52 72 59 75 68 48 46 65 64

País de origem da sua empresa 58 80 58 71 49 69 43 67 50 33 45 57 70

Acionistas 58 72 54 73 43 71 53 61 62 52 50 58 67

Parceiros 54 80 58 56 36 63 47 66 57 38 35 51 57

Comunidade financeira 53 77 48 42 45 62 35 72 51 51 38 55 55

Fornecedores 52 75 50 49 36 65 42 62 51 50 44 50 50

Membros do governo e de políticas públicas onde operam 48 56 52 52 46 62 36 59 41 40 38 47 50

Predominantemente funcionários no país-sede 48 71 49 38 23 60 51 63 49 33 40 46 56

Membros do governo e de políticas públicas no país-sede 47 56 48 54 38 66 31 48 52 31 37 51 51

Funcionários em todos os mercados onde operam 47 71 43 43 29 61 37 49 50 39 39 47 50

Comunidades locais onde operam 44 67 46 49 33 60 35 53 33 36 36 40 45

Predominantemente cidadãos no país-sede 43 66 49 44 29 55 39 59 34 32 29 40 46

A mídia/imprensa 39 52 42 51 35 48 23 56 34 38 23 32 36

Partidos políticos em todos os mercados onde operam 36 45 43 41 30 49 23 26 39 31 28 37 40

Influencers, grupos de defesa ou ativistas 34 48 37 37 24 53 24 38 24 28 33 39 30

ONGs (Organizações não-governamentais/ sem fins lucrativos) 30 44 36 37 20 37 23 32 25 24 28 30 27

Líderes e organizações religiosas 28 30 28 36 25 46 17 30 30 25 19 34 21

DADOS COMPLETOS



País de origem 
é um dos três 
principais 
stakeholders 
nas regiões. 

9 Observação: Os stakeholders são apresentados em ordem de classif icação. Quando dois stakeholders 
estão estatisticamente empatados na classif icação, eles recebem o mesmo número de classif icação.

5 Principais Stakeholders Classificados como de Alta Importância

América do Norte

1. País de origem  

2. Acionistas

3. Clientes

4. Parceiros 

5. Funcionários no 
país-sede

Europa

1. Clientes

2. País de origem

2. Acionistas

4. Comunidade 
financeira

5. Membros do governo 
e de políticas 
públicas em todos os 
mercados

Ásia

1. Clientes 

2. Acionistas

3. País de origem

4. Parceiros

5. Fornecedores

América Latina

1. Clientes

2. Comunidade 
financeira

3. País de origem

4. Parceiros

5. Fornecedores



Entre todos os CEOs e presidentes de 
corporações, o país de origem é avaliado como 
o principal stakeholder de seus negócios.
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5 Principais Stakeholders Classificados Por Importância

1. País de origem

2. Clientes

3. Comunidade financeira

4. Fornecedores

5. Parceiros

Nota: pontuações normalizadas. 



Bens de consumo 
não-duráveis

Energia e recursos
naturais

Serviços financeiros
/ seguros

Saúde / 
Farma / Biotec

Telecom / TI / 
Tecnologia

Indústria / 
manufatura Varejo

1. Parceiros 

1.  Clientes 

3.  País de origem

3.  Comunidade
financeira

3.  Membros do 
governo e de 
políticas públicas 
em todos os 
mercados

1. Clientes

2. País de origem

3. Parceiros

4. Acionistas

5. Membros do 
governo e de 
políticas públicas 
em todos os 
mercados

1. País de origem

2. Clientes

2.  Acionistas

2.  Comunidade
financeira

5. Membros do 
governo e de 
políticas públicas 
em todos os 
mercados

5.  Funcionários no 
país de origem

5.  Cidadãos no país 
de origem

1. Acionistas 

2. Clientes 

3. País de origem

4. Parceiros

5. Funcionários no 
país de origem

1. Clientes 

2. Acionistas 

3. País de origem

3.   Comunidade
financeira 

5. Fornecedores

1. Clientes

2. Parceiros 

3. País de origem

3.  Fornecedores 

3.  Acionistas

1. Clientes 

2. Acionistas 

3. País de origem

4. Parceiros 

4.  Fornecedores

O país de origem é um dos três principais 
stakeholders nos setores, entre todos os 
executivos.

11

Observação: Os stakeholders são apresentados em ordem de classif icação. Onde dois stakeholders estão estatisticamente empatados na classif icação, eles receberam o mesmo número.

5 Principais Stakeholders Classificados como de Alta Importância



O país de origem não é mais um stakeholder anônimo. 
Conforme os líderes corporativos redefinem suas estratégias para uma nova era geopolítica e 

pós-COVID, eles estão considerando como entregar e comunicar valor aos stakeholders em 
seu países de origem. Os entrevistados afirmam que a responsabilidade corporativa inclui a 

responsabilidade nacional e que os líderes devem considerá-la em seu planejamento”.

– MICHELLE GIUDA
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA DO GRUPO 
DE ESTRATÉGIA & RISCOS GEOPOLÍTICOS  

DA WEBER SHANDWICK
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Lidar com fornecedores, parceiros e clientes de regiões que não entrem em 
conflito com a posição do Canadá em direitos humanos e meio ambiente.
– EXECUTIVO CANADENSE DE UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES / TI / TECNOLOGIA

Manter a confiança no país no longo prazo, estimulando e 
desenvolvendo negócios.
– EXECUTIVO BRASILEIRO DE UMA EMPRESA DE BENS DE CONSUMO NÃO-DURÁVEIS
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“

“
“

Executivos nas Américas sobre a importância 
do país de origem, em suas próprias palavras:

Nota: Com base em respostas abertas à pergunta "De que maneiras ou como uma empresa multinacional pode ou deve proteger ou promover os interesses nacionais de seu país de origem?"

Devem sempre colocar os interesses dos cidadãos e clientes 
acima dos lucros e dos interesses empresariais.
– EXECUTIVO DOS EUA DE UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES / TI / TECNOLOGIA

“ Seja líder no mercado e invista em seu país.
– EXECUTIVO MEXICANO DE UMA EMPRESA DE BENS DE CONSUMO NÃO-DURÁVEIS
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COMO OS INTERESSES E 
VALORES NACIONAIS 
INFLUENCIAM NAS DECISÕES 
DE NEGÓCIOS GLOBAIS

A Importância
do País de 
Origem



97% de todos os executivos acreditam que é importante - 62% dizem ter alta importância - que as empresas multinacionais tomem 
decisões de negócios que considerem os interesses nacionais de seu país de origem. Impressionantes 100% dos executivos no Brasil 
concordam que isso é importante, enquanto 86% dizem que tem alta importância, a maior taxa entre todos os mercados pesquisados.

As porcentagens podem não totalizar 100 devido ao arredondamento.
O país de origem é definido como o local onde uma empresa multinacional está sediada. Os interesses nacionais são definidos como a segurança, prosperidade econômica, valores e ambições de um país.

Os interesses do país de origem são essenciais para a 
tomada de decisões de negócios.
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De modo geral, qual a importância para as empresas multinacionais tomarem decisões de negócios que 
considerem os interesses nacionais de seu países de origem?
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68 69
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Alta importância Baixa importância Não tem importância Não sabe
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Quase dois terços (64%) de todos os executivos dizem que tem alta importância para as multinacionais tomarem 
decisões alinhadas com os valores nacionais de seu país de origem. Com 88%, os executivos no Brasil são os 
mais propensos de todos os mercados a dizer que isso tem alta importância.

As porcentagens podem não totalizar 100 devido ao arredondamento.
Nota: Os valores nacionais foram definidos da seguinte forma: Os valores nacionais são crenças geralmente aceitas em um país sobre o que é bom e 
desejável, bem como sobre o que é indesejável e inaceitável naquele país. Os valores nacionais podem variar entre os países. Exemplos de valores 
nacionais incluem liberdade, estado de direito, igualdade, auto governança, justiça e liberdade.

Executivos dizem que valores nacionais de seus 
países de origem e corporativos devem alinhar-se.
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Qual a importância de as empresas multinacionais tomarem decisões de negócios 
alinhadas com os valores nacionais de seu país?
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1 1



A consideração dos 
interesses do país 
de origem cresceu -
e está crescendo -
em importância para 
os negócios.
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Consideração dada entre todos os executivos aos 
interesses nacionais de seus países de origem

55%
63%

5%

4%

39%
32%

1% 1%

Agora vs. Há 5 Anos Daqui 5 Anos

Mais Consideração Menos Consideração A mesma Não Sabe

A maioria dos executivos no Brasil (80%) espera 
dar mais consideração aos interesses nacionais 
do país de origem nos próximos cinco anos.



Quase nove em cada 10 de todos os executivos (88%) dizem que tanto os líderes governamentais quanto o público no país 
de origem de suas empresas acreditam que têm a responsabilidade de considerar o interesse nacional em suas decisões de 
negócios. Isso inclui 92% e 87% dos executivos no Brasil, respectivamente.

Os executivos acreditam que o governo e o 
público de seu país de origem esperam que eles 
considerem o interesse nacional.
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Os líderes 

governamentais no 

país de origem da sua 

empresa acreditam 

que as empresas e 

líderes empresariais 

localizados fora do seu 

país têm a 

responsabilidade de 

considerar o interesse 

nacional ao tomar 

decisões de negócios 

importantes?

O público no país de 

origem da sua 

empresa acredita 

que as empresas e 

líderes empresariais 

localizados fora do 

seu país têm a 

responsabilidade de 

considerar o 

interesse nacional 

ao tomar decisões 

de negócios 

importantes?

88%

9%

3%

Sim Não Não Sabe

88%

8%

4%

Sim Não Não Sabe



63%

61%

60%

58%

57%

56%

56%

55%

55%

53%

53%

50%

50%

49%

46%

44%

89%

88%

79%

78%

78%

74%

63%

87%

75%

72%

77%

72%

75%

71%

57%

62%

Cibersegurança

Privacidade de dados

Impacto na reputação corporativa/de marca

Prioridades dos clientes

Crescimento de receita

Segurança nacional do país-sede

Vantagem competitiva

O bem-estar dos funcionários

Os interesses econômicos do país-sede

Alinhamento com nossos principais valores corporativos

Impacto na reputação do país-sede

Diversidade e inclusão (D&I)

A protecão dos direitos humanos

Fatores ambientais, sociais e de governança (ESG)

Abordando mudanças climáticas

Governo local
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A segurança nacional excede a diversidade e 
inclusão, ESG e mudanças climáticas na importância 
da tomada de decisões entre todos os executivos.

74%
dos executivos no Brasil classificam a 
segurança nacional como de alta 
importância para as decisões de 
negócios - 10º lugar na lista de 16 
fatores de tomada de decisão. 
Em comparação com todos os 
executivos, os brasileiros atribuem 
uma importância muito maior ao bem-
estar dos funcionários (+ 32%). 
Com 57%, as mudanças climáticas 
são avaliadas como o fator menos 
importante na tomada de decisão 
entre executivos no Brasil.

Ranqueados por Alta Importância 

Qual a importância de cada fator para sua empresa ao tomar importantes decisões de negócios?

Total de Executivos

Executivos no Brasil



Total Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura
Coreia
do Sul Suécia

Reino
Unido

Estados
Unidos

Alta Importância % % % % % % % % % % % % %

Cibersegurança 63 89 60 63 67 72 51 76 59 39 51 62 70
Privacidade de dados 61 88 58 61 61 75 41 60 66 45 47 67 62
Impactos na reputação corporativa/de marca 60 79 57 63 61 72 46 66 62 44 42 60 65

Prioridades dos clientes 58 78 57 54 53 74 47 68 57 45 46 54 65
Crescimento de receita 57 78 47 51 49 75 46 69 57 51 46 53 64
Segurança nacional do PAÍS DE ORIGEM 56 74 58 67 48 75 43 65 55 41 37 54 58
Vantagem competitiva 56 63 60 66 49 66 37 61 62 50 45 48 65

O bem-estar dos funcionários 55 87 48 48 53 71 44 72 56 32 38 52 60

Interesses econômicos do PAÍS DE ORIGEM 55 75 60 54 49 75 44 64 46 43 35 54 60
Alinhamento com nossos principais valores corporativos 53 72 53 57 49 62 36 57 59 52 38 50 50
Impactos na reputação do PAÍS DE ORIGEM 53 77 50 56 46 74 38 59 47 47 49 41 48

Diversidade e inclusão (D&I) 50 72 47 54 36 67 39 63 41 41 37 53 52
A proteção dos direitos humanos 50 75 39 49 48 69 38 58 40 35 42 53 50

Fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) 49 71 42 52 39 62 49 65 44 38 37 50 42

Abordando a mudança climática 46 57 41 46 42 63 41 61 49 29 38 46 43
Governo local 44 62 46 42 35 56 34 52 50 34 41 39 41
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A segurança nacional é o principal fator de tomada de 
decisão entre os executivos indianos e chineses e um 
dos cinco principais fatores no Canadá e no Reino Unido.

Qual a importância de cada fator para sua empresa ao tomar importantes decisões de negócios?
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EM MEIO AO CRESCIMENTO 
DO STAKEHOLDER DO PAÍS 
DE ORIGEM

Novos 
Riscos & 
Oportunidades
Geopolíticas



47%
38%

43%

57%

42%

72%

34%
43%

60%

31%

51%
42%

53%

41%

26%

39%

51%

35%

68%

37% 36%

54%

31%
39% 39% 41%

Total Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura Coreia do Sul Suécia Reino Unido USEUA

Mais vulnerável a riscos geopolíticos hoje em comparação a cinco anos atrás (Executivos em Acordo)

Mais vulnerável a riscos geopolíticos daqui a cinco anos (Executivos em Acordo)

Executivos dizem que a vulnerabilidade aos 
riscos geopolíticos aumentará.
47% de todos os executivos - 38% dos executivos no Brasil - relatam que sua empresa está mais vulnerável a riscos geopolíticos agora em 
comparação a cinco anos atrás. 41% de todos os executivos - apenas 26% dos executivos no Brasil - esperam que sua empresa seja mais 
vulnerável nos próximos cinco anos, tornando os executivos no Brasil os menos propensos a prever o aumento da vulnerabilidade a riscos 
geopolíticos em um futuro próximo.

22

As porcentagens podem não totalizar 100 devido ao arredondamento.
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TIER INTERMEDI ÁRI O Total

Alta Preocupação %

Violação de propriedade intelectual 46
Mudanças climáticas 45

Disputas comerciais/embargos 45

Violações de direitos humanos 44

Conflito ou guerra 43

Desastres naturais 43

Ameaças de tecnologias emergentes, 
como inteligência artificial

43

Acesso a recursos naturais 42

Ataques terroristas [incluindo químicos, 
biológicos, nucleares]

42

Crescimento do autoritarianismo 41

Quanto preocupada está sua empresa com esses riscos ou ameaças geopolíticas?

Pandemias, ataques cibernéticos e privacidade de dados são os 
riscos geopolíticos mais lembrados por todos os executivos.

TIER PRINCIPAL Total

Alta Preocupação %

Pandemia e crises de saúde pública 56

Ciberataques 56

Privacidade de dados 55

Desaceleração econômica 53

Disrupção da cadeia de abastecimento 50

Disrupção de negócios 49

Desinformação sobre a empresa 49

Instabilidade política 48

Corrupção 47

Desinformação sobre seu país de origem 47

TIER BAIXO Total

Alta Preocupação %

Discriminação racial/étnica e gênero 40

Ataques à liberdade de imprensa 40

Agitação civil e violência 40

Crescimento do nacionalismo 39

Desigualdade de renda 38

Censura 35

Crescimento do populismo 35

Erros culturais e sociais 34

A corrida espacial 28

Pandemia e crises de saúde pública (79%), corrupção (75%) e 
privacidade de dados (74%) são as três principais preocupações de 
risco geopolítico entre executivos no Brasil. O Brasil é apenas um 
dos dois mercados pesquisados a classificar a instabilidade política 
como um dos cinco principais riscos geopolíticos (69%).

Os executivos no Brasil classificam a 
desigualdade de renda como um dos 10 maiores 
riscos geopolíticos e são os mais propensos 
(63%) entre todos os mercados pesquisados a 
dizer que estão “muito” preocupados.
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Oito em cada dez executivos estão preocupados com o 
impacto das tensões geopolíticas sobre os funcionários.

de todos os executivos - 85% dos 
executivos no Brasil - concordam 

que o aumento das tensões entre os 
países pode impactar negativamente 
o comprometimento dos funcionários 
fora do país de origem da empresa.

82% 77%
de todos os executivos - 72% dos 
executivos no Brasil - concordam 

que as tensões internacionais 
tornarão mais difícil o 

recrutamento de talentos fora do 
país de origem da empresa.



Ásia (90%)

China (97%)
Índia (90%)
Japão (84%)
Cingapura (90%)
Coreia do Sul (89%) 

A maioria dos 
executivos 
concorda que 
suas empresas 
devem se 
preparar para 
assumir uma 
posição mais 
pública sobre 
questões 
geopolíticas.

Minha empresa deve estar preparada para assumir uma posição 
mais pública sobre questões geopolíticas nos próximos cinco anos.
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As Américas (89%)

Brasil (90%)
Canadá (90%)
México (84%) 
Estados Unidos (90%)

Europa (80%)

Alemanha (85%)
Suécia (71%)
Reino Unido (83%) 

de todos os 
executivos 
concordam

87%

Executivos em Acordo 
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74% 78% 78%
93%

68%

87%

70% 74%
66% 64%

78%
71%

63%
56%

41%

62%
52%

68% 64%
57% 51% 57% 53%

61%
53% 50%

Total Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura Coreia do Sul Suécia Reino Unido EUA

Minha empresa é mais reativa do que proativa quando se trata de risco 
geopolítico. (Executivos em Acordo)

Líderes de negócios estão preparados para 
riscos geopolíticos?
• Quase três quartos (74%) de todos os executivos - 78% dos 

executivos no Brasil - concordam que suas empresas são 
mais reativas do que proativas sobre gerenciar riscos 
geopolíticos.

• Respectivamente, 55% e 56% de todos os executivos dizem 
que o Conselho de Administração e os líderes seniores de 
sua empresa não estão bem preparados para o risco 
geopolítico. Os executivos no Brasil são os mais confiantes 
no preparo de seus líderes seniores, pois apenas 41% dizem 
que eles não se preparam bem.

A liderança sênior da minha empresa não se prepara bem para riscos 
geopolíticos. (Executivos em Acordo)
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– ZÉ SCHIAVONI, PRESIDENTE, WEBER SHANDWICK SÃO PAULO

Executivos no Brasil estão dizendo que dão alta prioridade aos 
valores e interesses do país ao fazer negócios globalmente.

Isto requer novas forma de comunicar 
à medida que as organizações buscam equilibrar interesses e valores 

potencialmente concorrentes entre seu país de origem e sua presença global. 
Estamos focados em ajudar nossos clientes a construir a agilidade, prontidão e 

resiliência necessárias para proteger sua reputação e entregar os valores de sua 
organização onde quer que operem. ”
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Empresa ou 
País 
Primeiro?
NAVEGANDO NA TENSÃO ENTRE 
OS INTERESSES DA EMPRESA E 
DO PAÍS DE ORIGEM



O que vem primeiro - o resultado financeiro ou o 
interesse nacional?
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80% 83% 79%

61%

79% 80% 81%
96%

81%
90%

81% 83%
71%

83% 79% 82%
94%

81%
90%

81% 86% 88% 84%
72%

80% 82%

Total Brasil Canadá China Alemanha Índia Japão México Cingapura Coreia do
Sul

Suécia Reino Unido EUA

Oito em cada 10 executivos (80%) - 83% dos executivos no Brasil - concordam que uma empresa tem a responsabilidade de fazer o que é 
de seu interesse para ter sucesso, independentemente dos interesses nacionais. No entanto, muitos também concordam (83%) - 79% dos 
executivos no Brasil - que, em alguns casos, a segurança nacional ou os interesses econômicos devem vir antes dos resultados financeiros.

Independentemente dos interesses nacionais, uma empresa tem a 
responsabilidade de fazer o que for de seu próprio interesse para ter 
sucesso. (Executivos em Acordo) 

Há casos em que a segurança nacional ou os interesses econômicos do país de 
origem devem ser colocados acima dos resultados financeiros da empresa. 
(Executivos em Acordo)
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O índice é baseado em pontuações de razão derivadas de respostas a duas perguntas de concordar / discordar: (Q1) "Independentemente dos interesses nacionais, uma empresa tem a 
responsabilidade de fazer o que é de seu próprio interesse para ter sucesso" e (Q2) "Há são casos em que a segurança nacional ou os interesses econômicos do seu país de origem 
devem ser colocados acima da linha de fundo da empresa ”, enquanto que, em ambos os casos,“ 1 ”era“ concordo totalmente ”e“ 4 ”era“ discordo totalmente ”.

Em direção aos interesses 
da EMPRESA primeiro

Em direção aos interesses 
do PAÍS primeiro

China
Índia

Japão
Estados Unidos

Cingapura
Brasil

Coreia do Sul
Canadá
México

Suécia
Alemanha

Reino Unido

Índice de lealdade empresa-país

Os executivos chineses e indianos são os mais propensos a priorizar os interesses do país, enquanto os executivos suecos, alemães e 
britânicos são mais propensos a colocar os interesses da empresa em primeiro lugar. Os executivos no Brasil estão no meio desse espectro.

A priorização da empresa em relação ao país 
varia entre os países.



Executivos sobre como as empresas multinacionais 
podem atender aos interesses nacionais de seu país 
de origem, em suas próprias palavras:
Principais categorias de respostas espontâneas: De que maneiras ou como uma empresa 
multinacional pode ou deve proteger os interesses nacionais de seu país de origem?
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Liderar e competir para aumentar os empregos e a economia 
doméstica primeiro. (37%)
“Reinvestir no país de origem por meio de receitas para expandir, treinar e 
contratar funcionários nacionais.” – Executivo canadense  

“Estabelecer superioridade tecnológica.” – Executivo japonês  

Parceria com o governo - federal, estadual e local. (17%)

“Colaborar com ministérios nacionais.” – Executivo cingapuriano 

“A multinacional deve estar muito bem informada sobre os interesses 
nacionais do país de origem.” – Executivo alemão

“Obedeça ao comando do Estado.” – Executivo chinês  Proteger - dados, privacidade, tecnologia e propriedade intelectual.
(13% )

“Segurança da informação.” – Executivo sueco

“Proteger a pesquisa e inovação de interesse nacional é um papel fundamental da 
nossa empresa, sempre com o foco no país de origem.” – Executivo brasileiro

“Proteger os clientes e os dados da empresa contra ameaças cibernéticas e 
violações de dados.”
– Executivo dos EUA

Cumprir as leis e regulações nacionais. (11%)

“Não fazer nada ilegal.” – Executivo sul-coreano 

Operar eticamente. (11%)

“Representar os valores, a ética e a moral daquele país com bons resultados.” 
– Executivo britânico

“Promover produtos responsáveis que são inovadores e representem o país 
de origem, que sejam produzidos eticamente do início ao fim.” 
– Executivo mexicano

Reforce a imagem / reputação de seu país no exterior. (9%)

“Dar uma impressão favorável sobre o país em fóruns internacionais.” 
– Executivo indiano

“
““
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EM MEIO AO 
CRESCIMENTO DO 
STAKEHOLDER DO PAÍS 
DE ORIGEM

Princípios 
Para 
Construir 
Resiliência 
na 
Reputação 



A crescente importância do país de origem e a competição entre prioridades e valores nacionais 
está compelindo líderes a se prepararem para erguer suas vozes em questões internacionais e 

os desafiando a escolher quando colocar a empresa ou o país em primeiro lugar. 

Nosso estudo ressalta o quão central esta tensão 
é para as estratégias de nossos clientes.

33

– GAIL HEIMANN, CEO DA WEBER SHANDWICK



Saiba o que seus públicos nacionais esperam.
DADOS & INSIGHTS
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+ Reúna as informações certas para entender 
como constituintes dentro do país de origem de 
sua empresa - incluindo clientes, funcionários, 
comunidades, investidores, mídia e governo e 
autoridades locais - esperam que sua indústria, 
empresa e seus líderes promovam ou protejam 
o interesse nacional.

+ Incorpore perguntas relevantes às pesquisas 
existentes ou implemente novas pesquisas 
contínuas para obter percepções abrangentes 
que informam as mensagens globais e locais.



Antecipe se, como e quando você assumirá uma 
posição pública sobre questões geopolíticas.

PLANEJAMENTO

35

+ Aproveite a análise de dados, bem como a experiência no assunto para obter uma linha de visão de 
questões geopolíticas emergentes e narrativas em todos os mercados e espaço de informações em 
que você opera.

+ Crie uma estrutura para avaliar as questões sobre as quais você tem a propriedade de falar 
publicamente e planejar quando e como isso é apropriado.

+ Certifique-se de que os líderes de comunicação tenham um assento à mesa ao lado do CEO e 
membros da diretoria para antecipar e se preparar adequadamente para os riscos e oportunidades de 
reputação. 

89% de todos os executivos concordam - 51% 

concordam enfaticamente - que os riscos geopolíticos 

não gerenciados cuidadosamente podem prejudicar a 

reputação da empresa / marca. 95% dos executivos no 

Brasil concordam e 76% concordam enfaticamente.



Avalie as prioridades da empresa em relação 
ao país de origem e os riscos de negócios.

AVALIAÇÃO
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+ Certifique-se de que sua empresa tenha uma política 
externa e saiba como ela se alinha, ou não, com a de 
seu país de origem.

+ Estabeleça uma força-tarefa para toda a região e para 
toda a empresa, com consultores internos e externos, 
como mecanismo de governança para antecipar 
regularmente as questões que criam tensão entre as 
prioridades da empresa e do país de origem.

+ Examine a exposição da empresa nos principais 
mercados à medida que surgem questões geopolíticas e 
o custo potencial do negócio de se manifestar ou agir.



Ancore suas ações e mensagens 
em valores. 

VALORES
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+ 52% de todos os executivos - 75% dos 
executivos no Brasil - concordam 
enfaticamente que os valores essenciais 
de sua empresa se alinham com os 
valores nacionais de seu país de origem.

+ Demonstre proativamente como esses 
valores compartilhados ou 
complementares orientam a tomada de 
decisões e posições públicas da empresa 
em questões geopolíticas essenciais para 
avançar ou defender sua posição melhor.



Comunique seu impacto nacional e 
internacional.

ENGAJAMENTO
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+ Mostre as maneiras pelas quais sua empresa está 
promovendo os interesses de seu país de origem, 
além de seus próprios interesses financeiros e o valor 
agregado da empresa em todos os mercados de 
operação.

+ Esteja ciente de como isso afeta a percepção de sua 
empresa em sua presença global e local.

+ As comunicações devem destacar interesses e valores 
compartilhados sempre que possível, enquanto 
reconhece e administra diferenças, discordâncias e 
conflitos potenciais. Diplomacia é necessária.



Esteja atento aos funcionários. 
ENGAJAMENTO
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+ A retenção de funcionários e o recrutamento de talentos podem estar em risco à medida que surgem tensões 
geopolíticas.

+ Oito em cada 10 (82%) de todos os executivos - 85% dos executivos no Brasil - concordam que o aumento 
das tensões entre os países pode impactar negativamente o comprometimento dos funcionários fora do país 
de origem da empresa. E 77% - 72% dos executivos no Brasil - concordam que o aumento das tensões entre 
os países tornará mais difícil o recrutamento de talentos fora do país de origem da empresa.

+ Trabalhe em estreita colaboração com seus diretores e chefes de RH locais para considerar as 
preocupações dos funcionários de outros países.



Michelle Giuda
Vice-Presidente Executiva
Grupo de Estratégia e Riscos Geopolíticos
mgiuda@webershandwick.com

Pam Jenkins
Presidente, Global Public Affairs
Presidente, Weber Shandwick South
Head of Practice and Sector Integration, North America 
pjenkins@webershandwick.com

Jim Meszaros
Vice-Presidente Executivo
Global Public Affairs
jmeszaros@webershandwick.com

Mark Richards
Vice-Presidente Executivo, Analytics
KRC Research
mrichards@krcresearch.com

Micho Spring
Chair, Global Corporate Practice & New England
mspring@webershandwick.com

Para mais informações sobre País de Origem 
como Stakeholder, por favor contate:
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Update with additional 
contacts from market
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